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Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
—Amen. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
 
Azkenerako abestia 
 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 

—   3   — 

zun gutariko bakotxarengan! Zabaldu gaizuz 
zeure errukira: 
 
—Jesus Jauna, gizaki guztientzako Barri Ona za-
rana, erruki Jauna. 
—Jesus Jauna, zure agindua onartzen dauana 
Barri On egiten dozuna: Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, Jainkoaren errukia iragarten 
deuskuzuna, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 

 
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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pekataria naz-eta». Izan ere, zur eta lur egozan 
Simon eta beragaz ziran guztiak, eginiko arran-
tzuagaitik, eta gauza bera jazoten jaken Simo-
nen arrantzu-lagun ziran Zebedeoren seme San-
tiago eta Joani ere. Baina Jesusek esan eutsan 
Simoni: «Ez bildurtu, hemendik aurrera giza 
arrantzale izango zara». 
 Hareek txalupak lehorrera atara ebezan eta, 
dana itzirik, jarraitu egin eutsoen. 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 

Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Gu barik egin gaituan Jainkoak geu behar gaitu 
gure salbamena gauzatzeko, eta salbamenaren 
iragarle izateko. Jarri gaitezan bere eskuetan 
eta esanetara, gure artetik gaurko profetak sus-
tatu daizan: 
 
—Elizearen alde: bere makalkeriak autortzen 
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Lehenengo irakurgaia 
 

Liturgia giroan azaltzen deusku irakurgai honek Isaias profe-
tearen bokazinoa. Ea geurea ere sustatzen dauan eta berak 
darabilan hitzez erantzuten deutsogun geuk ere Jainkoari: 
hemen nozu; bialdu naizu. 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 6, 1-2a. 3-8) 
 
 Ozias erregea hil zan urtean, Jauna ikusi neban, tronu 
altu eta goi batean jesarrita; haren mantu-hegalak tenplua 
beteten eban. Suzkoak lako izaki batzuk zituan gainean; seina 
hegal ebezan. Eta honan egiten eutsoen oihu alkarri: 
«Santu, santu, santua, Jaun ahalguztiduna! 
Lur osoa beteten dau haren aintzak!» 
 Ahotsaren oihuz tenpluko ate-orpoek dar-dar egin eben, 
eta tenplua kez bete zan. Nik esan neban: 
«Ai ene, galdua naz! 
Ezpan kutsatuak dodaz-eta 
eta ezpan kutsatuak dituan herrian bizi naz. 
Errege eta Jaun ahalguztiduna ikusi dot neure begiz!» 
 Une haretan, suzkoak lako izaki hareetako bat etorri ja-
tan hegaz, altaratik suhatzez hartutako txingarra eskuetan 
ekarrela, eta txingarragaz ahoa ikutu eustan, esanez: 
«Hara, txingar honek ezpanak ikutu deutsuz; 
kendu jatzu, bada, gaiztakeria, 
parkatu pekatua». 
 Orduan, Jaunaren ahotsa entzun neban esaten: «Nor 
bialduko dot? Nor izango dogu mandatari?» Eta nik erantzun: 
«Prest nozu, bialdu neu». 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaia 
Ez egoan hain ondo sendotuta, antza, Korintoarren sinis-
mena. Baeukezan euren ezbaiak (dudak) berbizkundearen 
inguruan. Baina zer gara Jesusen jarraitzaileok haren berbiz-
kundea sinisten ez badogu, edo berbizkundea guzurra bada? 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko bos-
karren domeka honetako liturgia ospatzera. 
Geure izakereagaz jarten gara Jainkoaren au-
rrean, pekatari izakereagaz; baina berak garbi-
tuko gaitula uste izanik eta horren guraria-
gaz.Horrela bada, adi berak egingo deuskun 
itaunari: nor joango da gure izenean? Profeteak 
erantzuten deutson lez erantzungo ete deutsogu 
Jainkoari gutariko bakotxak: hementxe nozu; 
bialdu naizu? Gure pekatari egoerea eta izake-
rea autortzen badakigu baino ezin izango gaitu 
zindotu Jainkoak. Izan daigun gogoan. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN ALKARTURIK biztuta fedea 
argitan zabalik maitasun bidea. 
 

1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 

2 Gurekin dogu maisu ta lagun 
gurekin dogu, gurekin, Jauna! 
Egin dezagun zuzentasunez 
ta maitasunez bere esana! 

 
DAMU OTOITZA 
Jainkoaren erreinua iragarteko lagun bila urte-
ten dozun, Jauna, zenbat atxaki aurkitzen do-
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Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 

 
 
 
OTOITZA 
 
Zein gauza ederra litzateken, Jauna, 
zure eskariari prestutasunez erantzutea; 
bildur barik, apaltasunez baino, 
hemen nozu; bialdu naizu, esatea. 
 
Baina neure ez-jakinagaitik, edo onartua 
ez nazala izango uste dodalako, 
zure aurrean atxakiak jarten dodaz 
eta errezuak egiteaz konformatzen naz. 
 
Emoidazu nire pekatari izatea autortu ahal izatea, 
nazan lez, aho-zikineko, zure aurrean aurkeztea, 
eta zugandik hartzen dodan zindokuntzea 
nire senideei, giza arrantzale lez, eroatea. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: Sal 28 

Sal 137,1-2a.2bcd-3.4-5.7c-8 

 
 

R/. Eresi egingo deutsut, Jauna, aingeruen aurrean. 
 
Jauna, bihotz-bihotzez deutsudaz eskerrak emongo, 
nire berbak entzun dozuzalako. 
Eresi egingo deutsut aingeruen aurrean, 
ahuspeztuko naz zure jauretxe santuan. R/. 
 
Eskerrak emongo deutsodaz zure izenari 
ona eta leiala zaralako, 
zure berbeak dau-eta zure izena egin handiago. 
Deitu egin neutsunean, entzun ninduzun, 
eta nire bihotzean kemena indartu dozu. R/. 
 
Eskerrak emon deizuezala, Jauna, lurreko erregeek, 
zure ahoko berbak entzutean. 
Ospatu daiezala Jaunaren bideak: 
«Handia da Jaunaren dirdaia benetan.» R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

—   9   — 

jakin daian, eta makalen errukia izan daian, 
eskatu deiogun Jaunari. 

—Euren burua gauza gitxitzat daukenen alde: 
apaltasunez onartu daien Jainkoaren seme-
alabatasuna, eta ha eskertuz Jainkoaren esa-
netara jarri daitezan, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—Euren egoereari urtenbiderik ikusten ez deu-
tsoenen alde: Jesus Jaunaren deia entzuteko, 
hari prestutasuna agertzeko, eta haren po-
zean eta sakontasunean bizi izateko gauza 
izatera heldu daitezan, eskatu deiogun Jau-
nari. 

—Profetatzarako eta giza arrantzale izateko deia 
entzun dogunok atxakiarik jarri ez daigun, 
eta bai gure prestutasuna agertu horrek eska-
tzen deuskuzan ahaleginak eginez, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
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San Paulo Apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo gu-
tunetik   (1 Ko 15, 1-11) 
 
 Senideok: [Irakatsi neutsuen Barriona gogoratuarazoten 
deutsuet. Zuek onartu egin zenduen, horretan sendo oinarri-
tuak zagoze eta salbatu ere horrexek salbatzen zaitue, nik 
iragarri neutsuen lez eusten badeutsozue. Bestela, alperrik 
sinestuko zenduen.] 
 Neuk hartu nebana bera eskualdatu neutsuen lehenengo-
tatik, hau da, Kristo gure pekatuakaitik hil zala, Liburu San-
tuek esan eben lez; hobiratu egin ebela eta hirugarren egu-
nean biztu egin zala, Liburu Santuek esan eben lez; Pedrori 
agertu jakola, eta ondoren Hamabiei; gero, bostehun eta ge-
hiago senideri agertu jaken batera —horreetako gehienak 
bizirik dagoz oraindino, batzuk hil badira ere—; gero, Santia-
gori agertu jakon, ondoren apostolu guztiei. 
 Beste guztiei agertu ondoren, neuri ere agertu jatan, 
sasoia baino lehen jaiotako haurra lakoa nazan honi. 
 [Izan ere, apostoluetan txikiena naz ni, apostolu-izenik 
ere merezi ez dauana, Jainkoaren Eleizea pertsegitu neban-
eta. Baina Jainkoak bere graziaz egin nau nazan hau, eta ha-
ren grazia ez da nigan frutu barik izan: beste apostolu guztiek 
baino lan gehiago egin dot, izan ere; ez, jakina, nik, Jainkoak 
nigaz bere graziaz baino.] 
 Holan, bada, bai hareek eta bai nik, horixe da iragarten 
dogun mezua, eta horixe zuek sinestu dozuena. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 
Jesusen deiari ezin izango deutsogu erantzun 
Tenpluko eta Legeko Jainko irudia alde batera 
bota eta Jesusek iragarten deuskun Aita erruki-
tsua geuretzen ez badogu. Egin deiogun harre-
rea ebanjelioari Aleluia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 5, 1-11) 
 
 Aldi haretan, jentea gainera etorkon Jesusi, 
Jainkoaren berbea entzuteko; Jesus Genesaret 
aintzira-ertzean egoan. Txalupa bi ikusi ebazan 
ur-bazterrean geldi; arrantzaleek, ontzietatik 
jatsita, sareak garbitzen ziharduen. Igon eban 
txalupa hareetako batera, Simonenera, eta le-
horretik apur bat aldentzeko eskatu eutsan. 
Gero, jesarri eta txalupatik jenteari irakasten 
jardun eban. 
 Hitzaldia amaitu ebanean, esan eutsan Si-
moni: «Jo ur handietara eta bota sareak arran-
tzurako». Simonek erantzun eutsan: «Maisu, gau 
guztian eginahalak egin eta ez dogu ezer harra-
patu; holan ere, Zeuk dinozun ezkero, botako 
ditut sareak». Holan egin eben eta, hainbesteko 
arrain-piloa harrapatu eben, sareak lehertzeko 
zorian egozan-eta. Beste txalupako lagunei 
keinu egin eutseen laguntzera etorteko; etorri 
ziran, eta txalupa biak bete ebezan, ia-ia hon-
doratzeraino. 
 Jazotakoa ikusirik, Simon Pedro Jesusen oi-
netara jausi zan, esanez: «Alde nigandik, Jauna, 


